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	Aşağı Açılır Kutu1: [Biyoloji]
	yeri: Biyoloji Bölümü Derslik 304
	Text1: Gülşah YILMAZ
	Text12: ÜLKEMİZDE DOĞAL OLARAK YAYILIŞ GÖSTEREN VACCINIUM L. (ERICACEAE) TAKSONLARIN MORFOLOJİK, PALİNOLOJİK VE SPESİFİK DNA BÖLGELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
	Text20: Bu çalışmada ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Vaccinium L. cinsine ait V.arctostaphlyos L., V. myrtillus L., V. uliginosum L. ve V. vitis-idaea L. taksonları,morfolojik, yaprak ve tohum mikromorfolojisi ile palinolojik ve moleküler (ITS, trnLF verbcL) özellikleri ilk kez kapsamlı olarak incelenmiştir. Taksonların yaprak, çiçek, meyveve tohumlarına ait biyosistematik özellikleri değerlendirilerek genişletilmiş betimlerihazırlanmış ve ayrıca işlevsel bir dikotom teşhis anahtarı oluşturulmuştur. İncelenentaksonlardan V. arctostaphlyos yaprak üst yüzeyinin lifsi-yivcikli (fibrous-striate); V.myrtillus ve V. uliginosum’ un çiğnenmiş (ruminate); V. vitis-idaea’ nın tümsek-kabarcıklı(concave-pustulate) olduğu, 2° damarların oluşturduğu odacık sayısının V. arctostaphlyos’ta 16-18, V. myrtillus’ ta 10-14, V. uliginosum’ da ve V. vitis-idaea’ da 6-8 olduğubulunmuştur. Ayrıca V. arctostaphlyos polenleri siğilli (verrucose) yüzeye sahip iken diğertaksonlarda kırışık (rugose), tohum şeklinin üçgenimsi, beşgenimsi veya eliptik iken V.myrtillus ’ta böbreksi (reniform) veya hilalsi (lunate), V. uliginosum’ da hilalsi, V. vitis-idaea’ da oraksı (falcate) olduğu tespit edilmiştir. 29 morfolojik ve 11 palinolojik karakterüzerinden gerçekleştirilen nümerik analizler morfolojik karakterlerden yaprak boyu,yaprak eni ve diş sayısının, palinolojik karakterlerden ise tetrad eksen, ekvatoral eksen vepolar uzunluğun ayırt edici olduğu bulunmuştur. ITS, trnLF ve rbcL bölgelerinden eldeedilen sonuçların morfolojik ve palinolojik verilerden elde edilen sonuçlar ile büyükölçüde uyumlu olduğu ortaya konulmuştur.
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